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Основні форми організації виховного процесу за програмою
«НУШ у поступі до цінностей»

Підлітковий вік
тренінги
міні-тренінг
класні збори
проектна діяльність
школа етикету
колаж
трудовий десант

Основні форми роботи
фестивалі
вечори
виховні години
ведення літопису
класного колективу
виставка творчих робіт
родинне свято тощо

Змагання
квести
ярмарок солідарності,
конкурси

конкурс-ярмарок
вікторина
виставка-конкурс
турнір
Колективні творчі справи (КТС)
раптівка (флешмоб)
жива газета
свято-презентація
Ігрова діяльність
гра-експрес
колективне ігрове
рольова гра
спілкування
інтелектуальна гра

лекції
зустрічі
фестиваль
похід
спартакіада
екологічна стежка
художня галерея
веселі старти
естафети
конкурс-інсценізація

випуск газети
усний журнал та інше
пошукова гра
брейн-ринги
брейн-сторми

Наративні методи - розповідь (оповідка)
Кластерний метод - складання кросвордів; схем; діаграм; таблиць
Акції: милосердя, екологічна, благодійна…
бесіди
диспути
метод «моральних
метод тестування
метод «П’ять
дилем»
«чому»?»
метод «Що буде, якщо...» метод різнонаукового
прийом «Лінія
бачення
цінностей»

Основні форми і методи виховної роботи зі старшокласниками
тренінги
презентації
тематичні виховні
години

шкільний театр
інші види педагогічної
анімації.

проектна діяльність
майстер-класи

Основні методи
Інтерактивні методи
рольові ігри

інтелектуальні аукціон

«мозкові атаки»
3

вправи (усні, письмові,
графічні)
кейс-стаді

вправляння
діалог
SWOT-аналіз

Наративні методи
етичні бесіди

сократівські бесіди

метод аналізу
соціальних ситуацій
створення ситуацій
успіху
методика колективних
творчих справ

дискусії
диспути
Кластерний метод - складання красвордів, схем, таблиць, діаграм
Рефлексивні (рефлексивно-експліцитні) методи
метод «Оpen space»,
консультування
доброчинні акції
метод «Світове кафе»
моделювання
учнівські доброчинні
скайп-конференції
форуми
проекти
онлайн-спілкування
майстер-класи
раптівки (флешмоби)
перформанси
Форми і методи роботи можуть творчо доповнюватись і наповнюватись
змістом, актуальним до потреб вікового і морально-духовного розвитку
дитини, з урахуванням її індивідуальних особливостей.
Форми, методи і прийоми виховної роботи
5–6 класи




Виховні години:
«Герої завжди поміж нас»
«Люби Батьківщину, як
сонце люби…»
«Подарувати крихітку
душі»
«Бути милосердним»
«День народження. Як
дарувати та приймати
подарунки»

Етичні бесіди:
«Тепло моїх долонь, і
розуму, і серця, я Україні
милій віддаю» «Ми діти
твої, Україно»,
«Добро і Зло»

«Кожна людина унікальна»
«У кожного є своє
покликання»
«Світ наших захоплень»
«Пізнай себе – пізнаєш
світ»
«Що підказує твоє серце»
«Заздрісник сам собі ворог
«Як жити в мирі з людьми»
«Особистість і колектив»
«Мистецтво спілкування:
коли яке слово мовити?»

«Твої права і обов’язки
вдома і в школі»
«Уміти сказати «Ні»»
«Білі ворони»
«Шкідливі звички»
«Чи вмієш ти контролювати
себе»
«Посієш звичку – пожнеш
характер»
«У чому полягає
шляхетність»

«Погляд в минуле»
«Це потрібно не мертвим,
це потрібно живим...»
«Праця і життя людини»

«Моя сім’я»
«Мій етикет»
«Ставлення людини до
людини»

 Літературно-музична композиція «Україно, соборна державо, сонценосна колиско


моя...»
Літературно-музичне свято «Тарас Шевченко – мовами національних меншин»
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Демонстрації-моделювання: «Скільки води на Землі», «Скільки родючих грунтів на
Землі (Яблуко)»
Ігрові завдання:
«Мій собака сказав би про «Ресурси»
«Підбери пару»
мене»
«Телеграма»
«Друга роль»
«Симпатичні істоти»
«Я-Земля»
Ігри:
пантоміма
«Закони «Казино»
«Ресурси»
екології»
«Що-де-коли»
«Хто я?»
«Зникле житло»
«Екомаркування»
Ігри-метаморфози: «Пікнік», «Кухня»
Рольова гра на командну взаємодію «Острів»
Військово-патріотична спортивна гра «Сокіл» («Джура»)
Рольова гра «Корабельна Ділова гра «Робота над Ділова гра
«Колективна
рада»
проектом»
творча справа»
Тренінгове заняття на командоутворення «Порятунок ведмедя»
Прогулянка «Екодослідники»
Дискусія «Поводження з безпритульними тваринами»
Мозкова атака «Що заважає людям бути відповідальними»
Метод незакінчених речень «Праця в житті людини»
Міні-тренінг «Уміння працювати в команді, або як «Я» перетворити на «Ми»»
Прийоми:
«Логічне дерево»
«Лінія цінностей»
«Написання
анотацій
і
«Текст на одну букву»
рецензій»

Форми, методи і прийоми виховної роботи
7–9 класи
 Виховні години
«Цінуємо
твій
подвиг,
солдате»
«Мова – то серце народу»
«Природа, то храм»
«Чи
важко
бути
доброчинцем»
«Культура гідності»,
«Відкриваємо нові грані і
смисли буття»
«Що
означає
бути
Людиною»
«Поговоримо про дружбу»,
«Мрії стають реальністю
для
тих,
хто
вміє
працювати»
«Культура
емоцій
і
почуттів»
«Батьки і діти»

«Чи завжди веселі наші
жарти?»
«Коли
потрібна
наша
тактовність»
«Як не спізнюватися і не
забувати»
«Вчимося поважати інших»
«Мистецтво дискусії»
«Подивитися
на
себе
уважно»,
«Пізнай самого себе»
«Правильно оцінюючи себе
ми здатні вплинути на своє
майбутнє»,
«Моральні
принципи
і
правила життя»,
«Репутація і честь»
«Як стати щасливим?»

«Життя – твій шанс, цінуй
його»
«У згоді з собою»
«На шляху до себе»
«Життєві плани»
«Як ставитися до поразок і
невдач»,
«Секрети
життєвого
успіху»
«Ризики і виклики сучасної
молоді»,
У згоді з самим собою»,
«Я»
«Мій моральний вибір»
«Бути собою»
«Мої цінності»
«Відкрий для себе самого
себе»
5

«Моральні рішення»

 Етичні бесіди
«На шляху до Європи» «Що
таке
справжня
«Моральні цінності»
дружба?»
«Етика і мораль»
«Вчимося володіти собою»
«Праця і життя людини»
«Мій етикет»






Вправи
«Складаємо кластер»

«Купуємо
хімікати»,
«Емоції»,

«Чому я заслуговую на
повагу»
«Чи
відповідальна
ти
людина»,
«Учіться любити»
«Шлях до себе»

побутові «Мій портрет у променях
сонця»
«Виховання волі»

«Почуття»,
Диспути
«Права дитини»
«Совість і обов’язок»
«Емоції і характер, в чому їх
«Чи
можна
змінити «Чи праві ті, хто говорить: взаємозв’язок?»
характер людини?»
«У нас багато друзів»
Дискусії

«Поводження
безпритульними
тваринами»

з «Тварина та вчинок»



Ігри
«Павутинка»
«Казино»
 Ігрові завдання

«Мій собака сказав
би про мене»

«Телеграма»

«Симпатичні істоти»

«Я-Земля»

«Підбери пару»

«Друга роль»

пантоміма «Закони
екології»
 Міні-тренінги, тренінги
«Вчимося відповідати за
свої дії і доводити справу до
кінця»
«Пізнай себе та інших
людей»
«Мистецтво
запитань.
Запитання як інструмент
розвитку
критичного
мислення»



«Що-де-коли»

«Що ми
пустелі»

знаємо

про


«Ресурси»

мотиваційна гра «Не

«Зникле житло»
нашкодь» («Війна»)

«Емоція, відлита в

ігри-метаморфози
бронзі»
«Танкер», «Пікнік»,

«Екомаркування»
«Кухня»,

«Хто я?»

Рольова гра на

«Людина, хто вона?» напрацювання стратегії
самопідтримки «Дерево,
яке впало»
«Як показати дорослим, що
ти виріс. 7 ознак дорослої
людини»
«Ти і твоя самооцінка»,
«Позитивне ставлення до
себе, як себе полюбити»
Етика в школі. Тренінгове
заняття з етичних взаємин в
колективі,

«Що
таке
критичне
мислення і навіщо воно
потрібне»
«Як розвинути приховані
ресурси»
«Умій казати «ні»»
Управління
гнівом.
Тренінгове заняття для
подолання
агресивних
виявів поведінки

Курси за вибором
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«Екологія в побуті»
«Культура
екологічної «Мій екологічний вибір»
«Сучасні
екологічні поведінки»,
«Уроки
для
сталого
проблеми»
розвитку»
Квест «Я люблю Україну»
Літературна композиція «Через Крути у майбуття»
Оформлення інформаційного стенду «День Злуки – день єднання»
Військово-патріотична спортивна гра «Сокіл» («Джура»)
Година національної пам’яті «Голокост – лихо століття»
Літературне свято «Бухенвальдський набат»
Фестиваль дитячої творчості «Сонячні барви
Раптівка (флешмоб) «Добро крокує по планеті
Мозкова атака «Перешкоди на шляху до відповідальної поведінки»
Круглий стіл «11 причин, чому ми не повинні здаватися»
Метод тестування: «Чи вольова ти людина?», «Який я насправді»
Метод Case-study (анализ конкретных ситуаций)
Самоаналіз «Місце на Землі»
Проект «Як протистояти антигуманним викликам сьогодення: уміння і навички, які
стануть у нагоді сучасним підліткам»
Вправа «Купуємо побутові хімікати»
Демонстрації – моделювання «Поширення радіації»
Метод тестування: «Самоповага», «Чи є Ви капітаном власного життя?»
Прийом «Переконуючий лист»
Акція «Парасольки миру
Моральні дилеми

Форми, методи і прийоми виховної роботи
10 – 12 класи
 Виховні години
«У чому щастя і як його
знайти»
«Доля і покликання»
«Людина між добром і
злом»
«Наші взірці і ідеали»
«Любов’ю
дорожити
у
житті»
«Імідж молодої людини і
культура поведінка»
«Шануймо наших учителів»
«Турбота і піклування у
родині»
«Ми нащадки славного
роду»

«Розв’язуємо конфлікти»
«Дружби дні золоті»
«Ставлення людини до
людини»
«Бути толерантним»
«Як
протистояти
маніпуляціям свідомістю»
«Переваги
і
ризики
Інтернету»
«Свобода
і
відповідальність»
«Захистити
себе
від
насильства»
«Щире слово, добре діло
душу й серце обігріло»

«Я і мій характер»
«Мої цінності»
«Я там, де правда»
«Створити себе»
«Моя
громадянська
позиція»
«Подивись на себе уважно»,
«Твоя життєва стежина»
«Відкрити душу для краси
«Гнів і агресивність»
«Протистояти аморальним
впливам»
«Секрети лідерства»
«Я і ми»
«Життєві цілі і засоби»

 Сократівські бесіди
7

«Служба в Збройних Силах
України
та
захист
Батьківщини
–
конституційний обов’язок
кожного
громадянина
України»
«Моє
спілкування
з
людьми»

«Як ми ставимося до хворих
на СНІД»
«Мистецтво бачити правду»
«Ми – жителі планети
Земля. Ми – рівні»
«Ставлення людини до
людини»

«Бренд чи індивідуальність»
«Як
протистояти
маніпуляції»
«Подивись на себе уважно»
«Мій етикет»
«Поговоримо про дружбу»
«Добро і Зло»
«Права дитини»

 Диспути











«Що
таке
справжня
дружба?»
«Чи
варто
завжди
дотримуватися
букви
закону»
Ігри
Брейн-ринг «Свобода для чи
від?»

«Імідж та репутація»
«Чи можна змінити характер
«Совість і обов’язок»
людини?»
«Справжній колектив. Який «Емоції і характер, в чому їх
він?»
взаємозв’язок?»

Ділова гра на розвиток Гра «Емоція, відлита в
уміння аналізувати конфлікт бронзі»
«Скарга»
Ділова
гра
«Вибори Ділова гра «Стратегії і Гра «О, щасливчик»
директора школи»
тактики переговорів»
Рольова гра на розвиток Ділова гра на формування Квест «Патріот України»
комунікативної компетенції комунікативної компетенції
«Бесіда з директором»
«Деспот»
Міні-тренінги
«Як
працювати
з «Управління часом»
«Долаємо конфлікти»
інформацією»
«Ти і твоя самооцінка»
«Естафета
командної
«Уроки самопрезентації»
«Чому я заслуговую на взаємодії»
«Ти і твоя самооцінка»
повагу»
«Вчимося поважати себе»
«Формуємо себе»
«Самовиховання»
«Долаємо конфлікти»
«Мистецтво спілкування»
«Пізнай себе та інших «Формуємо себе»
«Чи вмієш ти прощати?»
людей»
Тренінги
Комунікативні
бар’єри. Тренінг
«Особистісного Тренінгове
заняття
на
Тренінгове
заняття
на зростання»
створення
позитивної
налагодження
каналів
комфортної атмосфери в
інформації та подолання
колективі
комунікативних бар’єрів
Інтегровані курси
«Сучасні
екологічні «Екологічні проблеми урбанізованого середовища»
проблеми»
Проекти
«Найважливіші
функції «Людина людині», «Україна «Як
протистояти
Української
держави», без ВІЛ/СНІДу»
антигуманним
викликам
«Людина
як
найвища «Проблеми природи нашого сьогодення:
уміння
і
цінність»,
краю»
навички, які стануть у нагоді
сучасній молодій людині»
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«Розвиток та становлення
гуманізму в Україні»
Музично-літературна композиція «З Україною в серці»
Круглий стіл «Роль партизанського руху в часи Другої світової війни»
Круглий стіл «Що таке соціальна ініціативність»
Інтерактивна лекція «Мистецтво публічного виступу: як говорити, щоб тебе почули»
Колективна творча справа «Культура демократії в школі»
Зустрічі із військовослужбовцями «Маю честь Вітчизну захищати», «Роль війська у
відстоюванні ідеалів свободи та державності України»
Благодійна акція «Ангели поруч»
Акція графіті «Крокуємо до Європи»
Військово-патріотичні спортивні ігри «Хортинг-Патріот» та «Сокіл» («Джура»)
Рефлексивно-експліцитний метод
Метод «Світове кафе»
Метод «Оpen space»
Метод «П’ять «чому»?»
Моральні дилеми
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Виховна діяльність сучасного педагога спрямована на формування
гармонійної особистості. Вона заснована на законах співтворчості, що
передбачає залучення учнів до реальної взаємодії, інтелектуального діалогу,
гармонізації спілкування, успіху, можливості почуватися вільно. Щоб
досягнути такої мети, педагог повинен звертатися у своїй роботі до сучасних
виховних технологій, які пропонують широкий вибір активних форм роботи з
учнями.
Такі форми виховної роботи мають свої переваги, адже:
сприяють розвитку незалежного та критичного мислення;
спонукають учнів до пошуку прийомів співтворчості;
стимулюють інтелектуальну напругу;
передбачають експериментування дітей;
гнучко й гармонійно поєднують індивідуальну, групову та колективну
діяльність;
зміщують акцент впливу педагога від прямого до супроводжуючого;
дозволяють перетворити отримані знання у соціальний досвід.

Акваріум
Ця методика – своєрідна форма діалогу, коли декільком учням
пропонується обговорити проблему перед колективом. Усі решта виступають у
ролі глядачів. Цей прийом дозволяє поглянути на своїх однокласників з боку.
Побачити, як вони спілкуються, як реагують на чужу думку, узгоджують
конфлікт.

Брейн-стормінг (мозковий штурм)
Одним з методів творчого пошуку виступає «мозкова атака»
(брейнстормінг). Ця групова процедура мислення є одним з кращих засобів
отримання від групи осіб максимальної кількості ідей за короткий проміжок
часу. Мозковий штурм є найбільш вільною формою дискусії. Головна функція
– генерування ідей, але ні в якому разі не аналіз та обговорення запропонованих
учасниками рішень. Брейн-стормінг передбачає свободу асоціацій, тобто, щоб
отримати оптимальну кількість пропозицій, не потрібно обмежувати процес
висловлювань. Будь-яка ідея варта розгляду. Окрім того, письмове фіксування
ідей та пропозицій надихає учасників на подальші роздуми.
Робота ведеться в наступних групах: генерації ідей, аналізу
проблемної ситуації й оцінки ідей, генерації контр-ідей. Генерація ідей
відбувається в групах за певними правилами. На етапі генерації ідей будьяка критика заборонена. Всіляко заохочуються репліки, жарти,
невимушена обстановка. Потім отримані в групах ідеї систематизуються,
поєднуються за загальними принципами і підходами.
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Навчальний мозковий штурм може також проводитися в однакових за
функцією групах (генерація ідей). Кожний може висловити свої ідеї,
доповнювати й уточнювати чужі. До груп прикріплюється експерт (або
обирається з членів групи), завдання якого - фіксувати на папері висунуті
ідеї. «Мозковий штурм» триває 1 0 - 1 5 хвилин. Фахівці вважають, і досвід
це підтверджує, що найбільш цінні ідеї приходять наприкінці, коли в
основному вже висунуті стандартні розв'язки проблеми, тому так важливо
керівнику спонукати до генерації ідей після того, як здалося, що їх потік
витончився, саме тоді вдається «вичавити» найбільш цікаві і продуктивні
ідеї.
Для «мозкового штурму» пропонуються питання, що вимагають
нетрадиційного рішення.
Процедура «мозкової атаки». Тут виділяються 3 етапи:
Вступ. Триває до 15 хвилин. Ведучий говорить про сутність методу,
роз'яснює правила дій учасників. Оголошує проблему. Проблеми записуються
на дошці. Ведучий пояснює причину висування обраної теми, потім просить
учасників запропонувати свої варіанти формулювань, які також записуються на
дошці.
Генерація ідей. Учасники дискусії у вільній формі висловлюють свої ідеї, які
фіксуються на дошці. Як тільки відбувається затримка з висуванням нових ідей,
ведучий просить учасників помізкувати над проблемою, подивитися на дошку.
Після паузи зазвичай з'являються нові ідеї. Якщо цього не відбувається, то
ведучий видасть бланки з питаннями, відповіді на які породжують нові ідеї.
Висновки. Група вибирає найбільш цінні ідеї, розташовує їх за ступенем
важливості і пропонує для впровадження в практику.

Брейн-ринг
У класичному варіанті «Брейн-рингу» одночасно грають дві команди,
кожна з яких складається з шести чоловік.
Ведучий зачитує питання. Після того, як прочитано весь текст запитання
включається брейн-система і/або подається команда «Час». Після звукового або
світлового сигналу, команда може натиснути на кнопку або іншим способом
повідомити про бажання відповісти на запитання, якщо це було обумовлено
раніше.
Якщо команда натиснула на кнопку до сигналу, фіксується "фальстарт" і
команда втрачає право відповідати на це запитання. У цьому випадку інша
команда може відповідати в будь-який момент до закінчення часу на
обдумування (20 секунд або час, який залишився до кінця хвилини). Якщо
обидві граючі команди натискають кнопки до сигналу, фальстарт фіксується
11

тільки у команди, яка натиснула першою. За правильну відповідь команда
отримує одне очко. Команди мають право не відповідати на запитання.
Бої проводяться на фіксовану кількість запитань або до того моменту, коли
одна з команд "візьме" певну кількість запитань. У першому випадку командам
задається певна кількість запитань (3, 5, 7 і т.д.). Якщо по закінченню бою
рахунок нічийний, то задаються додаткові запитання, до тих пір, поки одна з
команд дасть правильну відповідь. В іншому випадку бій продовжується до
певної кількості (обумовлену раніше) запитань взятих одної командою. У
такому випадку кількість заданих запитань буде невідомою.

Вправляння
Вправляння — виконання учнем певних дій з метою вироблення і
закріплення необхідних навичок та позитивних форм поведінки.
Застосування їх у вихованні не можна ототожнювати з вправами в процесі
засвоєння основ наук. Термін «вправи» стосовно виховання має умовний
характер, означаючи багаторазове повторення вчинків або дій, в яких
виявляється відповідне до норм моралі ставлення до людей, колективу,
оточення. Смисл вправляння полягає не в тому, щоб учень запам'ятав
послідовність етапів своєї діяльності, а щоб норми моральних стосунків стали
його звичкою, він швидко і правильно реагував на життєві обставини не тільки
внаслідок логічного їх аналізу, а й завдяки почуттям, усвідомленню добра і зла.
Вправляння у сфері поведінки, як і будь-якій іншій, мають анатомофізіологічну основу. Повторення протягом тривалого часу сприяє утворенню
динамічного стереотипу, підтримання якого вимагає все менших зусиль. Стереотип закріплюється, і його важко змінити.
У школі учень щоденно вправляється у виконанні розпорядку дня і вимог
шкільного режиму, навчальній і трудовій діяльності. Якщо у кожній сфері
життєдіяльності він відчуватиме чіткі вимоги щодо виконання своїх обов'язків,
це створить умови для щоденного вправляння в позитивній поведінці,
вироблятиме відповідні навички і звички.
У педагогічній практиці не завжди є можливість і потреба очікувати, поки
учень сам почне свідомо виконувати вимоги, яких він повинен дотримуватись
з першого дня перебування у школі. Поки він усвідомить доцільність,
справедливість і необхідність вимог, почне дотримуватися їх, його слід
тактовно і неухильно привчати належно поводитися в конкретних життєвих ситуаціях. На перший план у таких ситуаціях виходить метод привчання.
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Гра
Гра - це вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на відтворення і
засвоєння суспільного досвіду, в якому складається й удосконалюється
самоврядування поведінкою.
Гра – це реальна діяльність, цілеспрямовано організована в колективі
вихованців з певною метою: відпочинку, розваги або формування суспільного
досвіду.
Ігри умовно можна розрізнити на – довготривалі, або короткотривалі,
групові та масові.
За змістовим наповненням ігри розподіляються на економічні, екологічні,
інтелектуальні, рухливі, спортивні тощо.
Цікавим аспектом гри являється можливість змінити рішення, яке виявилося
не досить вдалим. На відміну від реальних життєвих ситуацій у грі можна
повернутись назад до будь-якого моменту і переграти його, приймаючи інше
рішення для того, щоб визначити його переваги та недоліки в порівнянні з
опрацьованим. Одна і та ж ігрова ситуація може програватися декілька раз, її
учасники можуть пропонувати свої рішення, побувавши у різних ролях. Гра
збагачує школярів в більшій мірі практичним досвідом, ніж теоретичними
даними.
Структура гри: підготовка (створення концепції гри, створення сценарію,
підготовка необхідного обладнання), проведення гри – створення ігрової
ситуації, програвання ситуації, її обговорення; аналіз та самоаналіз учасниками
проведеної гри.
Концепція гри (ігровий задум) передбачає виявлення умов гри, вимог до
учасників, рольових перспектив, системи оцінювання як за кожним етапом так
і узагальнена; заохочення (не тільки матеріального, але й емоціонального –
конкуренція, рейтинг, наприклад, керівник повідомляє даній групі, що інші
групи вирішили цю проблеми швидше, або за отримані жетони можна
«придбати» реальні речі чи оцінку); термін гри, необхідне унаочнення, що
призначене якнайбільше наблизити гру до реальної ситуації.
Проведення гри ведучий розпочинає з інструктажу, описує характер
суспільних (економічних, особистих, ділових) відносин, які будуть
відтворюватися під час гри, функції учасників у вирішенні проблеми, масштаби
їх повноважень. Під час гри корисно, щоб учасники працювали з
документацією, максимально наближеною до практики, і самі створювали такі
документи (службові записки, звіти, листи, протоколи).
Під час обговорення гри важливо відмітити відповідність дій учасників їх
ролям, з’ясувати досвід, який був отриманий учасниками, їх враження, зроблені
висновки.
Різновидами гри є рольові та ділові ігри.
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Рольова гра – це імітація будь-якої діяльності в тих або інших штучно
створених ситуаціях, які моделюють будь-який процес і головне відносини.
У ході ділової гри школярі ставляться в такі умови, у яких вони повинні
виконувати чітко визначені функції. Залежно від поставленого завдання, вони
повинні обґрунтовувати створену ситуацію і визначити свої дії відповідно до
обраних ролей.
Таким чином, рольова гра – це більше досвід відносин, а ділова – досвід
практичної діяльності. Головною перевагою гри є скорочення часу
нагромадження досвіду. Досвід, який в звичайних умовах нагромаджується
протягом багатьох років, може бути отриманий за допомогою ділової гри
протягом тижня чи місяця.
Виходячи з того, що досвід – є безцінним надбанням особистості, варто
передбачити об’єктивне суддівство гри, своєчасне стимулювання її учасників,
не допускати некоректну оцінку ігрових дій, запобігати великому відриву в
балах між гравцями, запроваджувати заохочення кращих й підбадьорення тих,
які поки що показали не достатньо високі результати.
Під час аналізу й підведення підсумків гри зазвичай визначаються
переможці, відбувається їх нагородження. Добре зарекомендували себе
інтерактивні методи аналізу гри: «Валіза почуттів», «Віночок побажань»,
«Метод кейс», «Уявний мікрофон» і ін., особливо коли мова йде про рольові
ігри морально-етичного спрямування.

Гра «Вірю –не вірю»
Кожне із сформульованих учням запитань починається словами: «Чи
вірити ви, що...».Учні погоджуються із запропонованим твердженням або ні.
Цей прийом можна використовувати на будь-якому етапі уроку.

Гра «Павутинка»
Ця гра ознайомлює учнів зі взаємозв’язками у світі, розвиває
комунікативні вміння, формує навички гри у колективі, виховує ціннісні
ставлення, емоційну культуру.
Для прикладу приведено гру екологічного спрямування.
Що необхідно: клубок товстих ниток чи рибальської волосіні, швацькі
шпильки, таблички з назвами компонентів живої та неживої природи –
«учасників» гри, дві таблички з написом «людина».
Що робить вчитель: пояснює правила гри, спрямовує обговорення.
Що роблять діти: учасники обирають будь-яку екосистему (ліс, болото,
озеро, лука, поле, море...) і стають у коло. Вони повинні розподілити між собою
ролі, що відповідають певним компонентам обраної екосистеми. Наприклад, «Я
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буду сосною», «Я – землерийкою», «Я – шишкарем»... Не забудьте про
компоненти неживої природи!
На першому етапі діти з прикріпленими на грудях табличками
створюють коло навколо центрального гравця  «людини», у якого напис
прикріплений ще й на спину (щоб учні позаду теж бачили, хто це).
Гра починається з «рослини», яка, міцно тримаючись за кінець нитки,
промовляє, наприклад: «Я сосна, на мені поселяється короїд». Після цього вона
кидає клубок ниток «короїду», а той, тримаючись за нитку, перекидає «дятлу»,
обґрунтовуючи цей зв’язок, і т. д. Гра триває, поки всі учасники не будуть
з’єднані між собою, деякі  навіть по кілька разів. Нехай відповідний гравець,
обережно відпускаючи нитку, дасть відповідь на запитання: "Що буде, якщо
знищити всі сосни? ...дятлів?" і т. д. А коли всі гравці по черзі починають
легенько натягувати нитки, що тримають у руках, то усвідомлюють, у наскільки
складних відносинах беруть участь організми, яких вони представляють.
У другому етапі гри бере участь "людина". Вона починає тягнути за
нитки, що відповідають зв’язкам, які людина порушила в цій екосистемі чи
може порушити. При цьому "людина" пояснює, що робить (наприклад: "я
вирубую сосни», або «я сію траву»), а гравці, яких ці дії стосуються насамперед
(а потім, відповідно, й усі інші) розповідають, що відбувається в природі
внаслідок втручання людини.
Завершення гри. Після закінчення гри обговоріть з учнями, що нового
вони дізнались, як змінилось їх бачення зв’язків у природі.

Гра «Так чи ні?»
Проводиться у формі конкурсу між 2–3 командами (наприклад, за
кількістю рядів у класі). Учні ставлять одне одному запитання, яке
завершується словами «Так чи ні?». Кожна правильна відповідь оцінюється
одним балом.
Організуючо-ігрове завдання "Телеграми" Ця гра демонструє коло
екологічних інтересів дітей та їх пріоритетів, зумовлює увагу і цікавість до
екологічної проблематики. Належить до категорії „довготривалих” ігрових
завдань, оскільки, займаючи лише кілька хвилин, може стати регулярним
мотиваційним початком дня чи його закінченням. Діяльність вожатого:
організовує дітей на виконання завдання. Завдання полягає у написанні або
зачитуванні на "лінійці" кількома дітьми екологічних "телеграм", що
відображають явища природи, фенологічні спостереження, екологічні
проблеми, табірні проблеми, рекомендації конкретним учням щодо їх
поведінки, поздоровлення конкретних учнів за висаджену клумбу, дерево,
придбання екологічно безпечного товару тощо, – всього того, що викликало
емоційну реакцію дітей за певний проміжок часу (наприклад, день чи тиждень).
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Дитячі телеграми можна закріпити на спеціальній дошці, щоб усі, хто бажає,
могли з ними ознайомитись. Що роблять учні: пишуть короткі телеграми
(повідомлення) щодо подій у довкіллі, як найближчому, так і глобальному.

Гра «Хто я?»
Матеріали: паперові таблички з написаними назвами об’єктів живої та
неживої природи.
Що робить вчитель: перед початком гри прикріпляє до одягу на спині
(чи лобі) гравців таблички так, щоб вони не бачили власної, але могли вільно
бачити таблички інших. Пропонує учням якомога швидше за допомогою
простих питань, на які можна відповідати лише «Так» чи «Ні» з’ясувати в інших
гравців, який живий/неживий об’єкт вони представляють. Запитання ставляться
по колу.

Ґронування
Пропонований вид роботи спонукає учнів вільно думати і відверто
висловлюватися на певну тему, стимулює до пошуку зв’язків міжокремими
поняттями. Для роботи обирають опорне слово, поняття, термін (слово-тема).
Відповідно до нього добирають слова за певними зв’язками, асоціації. Грона
бувають однорівневими (від одного відправного слова) та багаторівневими
(кожне слово наступного рівня стає опорним для добирання інформації).
Багаторівневе гроно є розгорненою опорою за темою, основу якої складає
принцип гіперзв’язків.

Дерево рішень
«Дерево рішень» допомагає учням проаналізувати та краще зрозуміти
механізми прийняття складних рішень; найдоцільніше використовувати під час
роботи в групах. Для роботи обирають проблему, що може мати декілька
варіантів розв’язання (3–4). Кожна група отримує аркуш паперу зі схемою.
Після заповнення таблиці групи презентують результати роботи; графу
«Висновок» закривають. Коли всі групи ознайомили клас зі своїми
аргументами «за» і «проти», учням пропонується передбачити висновки кожної
із груп, які потім звіряються з написами на схемах.

Дискусія
Дискусія — форма колективного обговорення, мета якої — виявити
істину через зіставлення різних поглядів, правильне розв'язання проблеми. Під
час такого обговорення виявляються різні позиції, а емоційно-інтелектуальний
поштовх пробуджує бажання активно мислити.
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Організація дискусії має три основні етапи: підготовчий, основний,
заключний.
Підготовчий етап передбачає такі завдання:
 — сформулювати тему дискусії;
 — визначити основні питання, які обговорюватимуться;
 — підготувати основну літературу з проблеми, яка виноситься на дискусію;
 — визначити місце та час проведення дискусії.
На другому етапі — основному — обговорюються питання, які внесені до
порядку денного. Якщо в процесі обговорення або ж осмислення деяких
моментів дискусії виникає невелика пауза, то головуючому не рекомендується
її переривати, даючи можливість учасникам дискусії трохи поміркувати,
оскільки це може сприяти новому повороту дискусії.
Третій етап — заключний — це підбиття підсумків. Як правило, це робить
ведучий — головуючий, проте можна доручити цю справу одному із
спеціалістів — учасників дискусії.
За нормами етикету дискусія не повинна тривати більше, ніж З год, оскільки
зловживання часом призводить до втоми учасників дискусії, до їхнього
роздратування і неприйняття всього, що відбувається довкола. Дуже важливим
у дискусії є дотримання часового регламенту: повідомлення — 15—20 хв,
виступ — 3—5 хв.
Основні правила ведення дискусії:

Відверто висловлювати думки.

Поважати точки зору всіх членів дискусії.

Слухати інших, не перебиваючи.

Не говорити занадто довго та занадто часто.

Водночас має говорити лише одна особа.

Дотримуватися позитивних ідей та стосунків.

Не критикувати себе та інших.

Незгоди й конфлікти відносно ідей не повинні бути направлені на конкретну
особу.
Існує багато форм організації дискусії. Найпоширеніша — це дерево рішень.

Диспут
Диспут — це усний публічний спір при обговоренні наукових,
політичних, моральних та інших проблем з метою пошуків істини. Диспут (від
лат. dіsputare – міркувати, сперечатися) трактується в словниках як вид
діалогічного мовлення, публічна суперечка на злободенну наукову або
розмовно-побутову тему Виділяють три основні види диспуту: суперечкамонолог (людина сперечається сама з собою, це так звана внутрішня
суперечка); суперечка-діалог (полемізують дві особи). Суперечка-діалог може
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бути масовою (беруть участь усі учасники) і груповою (сперечається група
учнів у присутності всіх учасників).
Диспут вимагає значного інтелектуального й емоційного напруження. З
цього погляду важливо створювати позитивну емоційну атмосферу в колективі,
члени якого вступили в суперечку. Дискутуючи, старшокласники мають змогу
виявити свою ерудицію в різних галузях знань, надбання соціального досвіду,
рівень володіння моральними цінностями, переконаннями. Тому диспут — це
не лише з'ясування істини, а передусім — своєрідний шлях і засіб для
«гімнастики розуму і почуттів». При виборі теми диспуту необхідно
потурбуватися, щоб предмет розмови був досить серйозним, спонукав
учасників до роздумів, до бажання віднайти істину.
Підготовчий етап. Визначивши тему майбутнього диспуту, класний
керівник спільно з учнями має сформувати коло питань, які є предметом
дискусії. Їх має бути небагато (5—6). Між ними має чітко проглядатися
належний логічний зв'язок. Необхідно, щоб формулювання питань спонукало
учасників до неоднозначності висловлювання думок.
Наступний етап у підготовці диспуту — добір літератури. Адже учасники
мають виявити знання і бути переконливими. Стихійного соціального досвіду
для цього не досить. Диспут проходить ефективно, коли учні збагачуються
певними науковими уявленнями про проблеми, які обговорюються, добирають
яскраві факти, щоб аргументувати свої судження. Вихідним матеріалом для
диспуту можуть слугувати результати анкетування учнів із визначеної теми,
письмові твори, результати тестування. Класний керівник рекомендує
літературу до диспуту.
Ефективність диспуту залежить від ґрунтовної попередньої підготовки.
Учасники диспуту мають бути ознайомлені з правилами, які б включали
приблизно такі положення:
 диспут – вільний обмін думками; на ньому всі активні, в суперечці всі рівні;
 головне – факти, логіка, доказовість;
 перешіптування на місці, непотрібні жарти забороняються;
 гостре, влучне слово схвалюється;
 якщо людина під час наведення аргументів переходить на обговорення
особистих вад опонента – це значить, що в неї немає доказових фактів;
 говори, що думаєш, думай, що говориш тощо.
Ведучий повинен добре підготуватися до диспуту, продумати як викликати
обмін думками між його учасниками, вміло керувати полемікою, спрямовувати
її так, щоб вона не перетворювалась в беззмістовну балаканину. Він повинен
вчасно зупинити тих, які надто відхиляються від головного, допомогти тим, хто
висловлює розумні думки, але не вміє їх аргументувати, підвести учасників
дискусії до необхідних узагальнень і правильних висновків.
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Проведення анкетування, попередніх бесід з учасниками диспуту полегшить
роботу ведучого, підкаже йому, на кого можна спиратися, до певної міри
застрахує від несподіванок, підготує до подолання помилкових поглядів. У
такому разі не буде мовчазних хвилин або поверхового вирішення спірних
питань.
Основний етап передбачає розвиток дискусії на основі сформульованих
питань, які мають стимулювати роздуми учнів над проблемою, кристалізувати
власне ставлення до неї. Диспут нерідко розпочинають з проблемного
запитання до аудиторії, показу інсценованого епізоду літературного твору.
Найкращий початок – короткий виступ ведучого, в якому оголошується,
порядок проведення диспуту, конкретизується предмет обговорення, його
актуальність, уточнюються окремі поняття. Важливо, щоб під час диспуту учні
уважно вислуховували винесені на обговорення думки, відстоювали свою
позицію, переконуючись у правильності чи помилковості поглядів як своїх, так
і опонентів. Усе це має сприяти розкриттю та розвитку їх ерудиції, культури,
мислення, уміння аналізувати, узагальнювати, робити висновки, логічно
висловлюватись. Ефективність диспуту залежить від того, наскільки
невимушеною є його атмосфера. З цією метою складають і оприлюднюють
правила поведінки під час диспуту. Девізом диспуту часто обирають слова:
«говори, що думаєш, думай, що кажеш».
Завершальний
етап
передбачає
короткий
аналіз
диспуту,
найхарактерніших позицій та рефлексію - відзначаються помилкові погляди і
судження учасників, найвлучніші аргументи, позиції, цікаві приклади та факти,
щирість учасників, детальніше зупиняються на тому що цінного, корисного дає
диспут його учасникам.
Добре організований диспут, сприяє розвитку активного, творчого
ставлення школярів до своїх обов’язків, впливає на формування у його
учасників стійких наукових понять, переконань, допомагає розвитку логічного
мислення.

Ділова гра
Ділова гра - це імітація реальної виробничої (управлінської, економічної
і т. п.) ситуації. Створення спрощеної моделі робочого процесу дозволяє
кожному учаснику в реальному житті, але в рамках певних правил, зіграти
якусь роль, прийняти рішення, вчинити дії. Ділова гра є одшим з методів
активного навчання, який сприяє розвитку творчого мислення учнів,
підвищенню професійної підготовки майбутніх фахівців.
Використання ділової гри в процесі навчання сприяє скороченню
відведеного на вивчення теми часу й ефективнішому засвоєнню навчального
матеріалу. Процес навчання стає більш творчим, захоплюючим. Наприклад: у
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двох групах приблизно з однаковим рівнем знань учнів один і той самий
матеріал подавався по-різному - в 1-й групі - традиційно (лекція), у 2-й нетрадиційно (ділова гра). Як результат, за лекційної подачі матеріалу засвоєно
близько 20 % інформації, тоді як під час ділової гри - майже 80%.
Активність учнів у ділових іграх має яскравий, довготривалий характер.
У чому ж причина? Спробуємо відповісти на це запитання, насамперед,
визначивши основні відмінності ділової гри від традиційних методів навчання.
По-перше, під час застосування ділових ігор процес навчання
максимально наближається до реальної практичної діяльності керівників і
співробітників організацій, установ. Іншими словами, будь-яка ділова гра стає
імітаційним методом.
По-друге, ділова гра стає власне ігровим методом навчання, за якого всі
учасники гри виступають у тих чи інших ролях і приймають управлінські
рішення, відповідно до своєї ролі. А оскільки інтереси учасників гри
неоднакові, то їм доводиться іноді приймати рішення у конфліктних ситуаціях.
По-третє, ділова гра є колективним методом навчання. Якщо традиційні
методи орієнтовані, переважно, на індивідуальне навчання учнів, то в ділових
іграх, де беруть участь учні всієї групи, рішення приймаються колективно.
Враховуючи названі особливості ділової гри, вчитель повинен продумати
організацію спільної діяльності і міжособистісного спілкування учасників гри
таким чином, щоб вона, з одного боку, максимально відповідала реальній
спільній діяльності і реальному професійному спілкуванню, а з іншого забезпечувала розв'язання завдань навчання, таких, приміром, як формування
навичок вироблення і прийняття рішень, спільної діяльності та ділового
спілкування.
Одним із важливих моментів ділової гри є аналіз конкретних ситуацій, в
яких завданням для учнів є колективне прийняття рішень. Наведемо кілька
прикладів таких ситуацій.
Приклад 1. (До теми "Телефонні переговори"). Учням пропонується
вибрати одну з ролей і обіграти ситуацію. Дійові особи: секретар заводу
"Радар"; абонент - директор фірми "Арго". Ситуація. Абонент телефонує з
приводу закупівлі офісної техніки. В цей час директор заводу відсутній. Як у
цій ситуації секретар повинен відповісти абоненту?
Приклад 2. (До теми "Організація прийому відвідувачів").
Дійові особи: секретар заводу "Маяк"; представник фірми "Омега". Ситуація:
представник фірми хотів би поговорити з директором заводу з питань
укладання договору на постачання продукції. Як повинен секретар представити
керівнику відвідувача в даній ситуації?
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Приклад 3. (До теми "Культура поведінки та спілкування"). Дійові особи:
секретар, відвідувач. Ситуація: до приймальної ЖЕКу заходить жінка і
звертається до секретаря:
- Чи можу я потрапити на прийом до начальника ЖЕКу?
- А що Ви хотіли?
Жінка знервовано починає пояснювати:
- Розумієте, я живу на 9 поверсі. Вже 2 місяці протікає дах. Кімната весь
час мокра. Обіцяли направити ремонтну бригаду, а віз і нині там... Я терміново
хочу поговорити з начальником. Ось і скаргу знову принесла.
- Скаржитись у нас усі вміють, а де взяти матеріали або кошти -нікого не
цікавить.
- Але ж це ваша робота...
- А Ви нам не вказуйте, де наша робота, а де - ні. Ви за собою дивіться.
Якщо Вам щось не подобається, то самі й ремонтуйте, - відказала секретар. - І,
взагалі, Василя Григоровича зараз немає, зайдіть завтра або в кінці тижня.
Що в цій бесіді, на вашу думку, слід змінити? Запропонуйте свій варіант.
Ділові ігри є ефективним методом практичного навчання і
застосовуються досить широко. Вони використовуються як засіб пізнання в
менеджменті, економіці, екології, медицині та інших областях.
За призначенням і цілям виділяють наступні види ДІ:
1. Навчальні (закладають знання, вміння та навички): дослідні (сприяють
отриманню нових знань); для практичної діяльності (формують навички);
пошукові (пошук інформації або спільного рішення).
2. Для професійної орієнтації.
3. Для оцінки та підвищення професійної підготовки.
4. Для відбору фахівців на вакантну посаду.

Експрес-гра
Експрес-гра – одна із форм командної ігрової діяльності. Під час такої гри
можуть бути задіяні до двадцяти команд по п’ять-шість учнів у кожній.
Команди рухаються по станціях-зупинках, виконуючи тематичні завдання. За
свої відповіді учні отримують бали ( від 1 до 10 ). Після підведення підсумків
за максимальною кількістю балів визначається переможець.
Для проведення експрес-ігор учням необхідно мати: ручки, папір, олівці,
фломастери, скріпки, скотч, клей та ножиці. Організаційний комітет готує та
розробляє завдання, які будуть запропоновані командам. Керівниками на
станціях можуть бути педагоги та учні-старшокласники.
Тематика ігор може бути різноманітною: здоровий спосіб життя, етикет,
пам’ятні дати, екологічне виховання, професійна діяльність тощо, література та
мистецтво тощо.
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Есе
Більшість вчених-психологів і педагогів зазначають, що найбільш
важливою для розвитку особистості учня є письмова рефлексія. Есе –це твір
невеликого обсягу, що розкриває конкретну тему. Написання есе покликане
привернути увагу учня до власних думок з певного питання, свого досвіду у
всіх його суперечностях.
Алгоритм есе:
 Збирання інформації за проблемою.
 Аналіз інформації.
 Виявлення власної точки зору.
 Викладення власної точки зору.

Інтелектуальна гра «Казино»
Гра «Казино» сприяє підвищенню якості знань учнів, розвиває
інтелектуальні уміння, навички роботи у тимчасовому колективі, виховує
самостійність, відповідальність.
Матеріали для гри: фішки (це можуть бути круглі різнокольорові
шматочки картону чи пластмаси) кількістю не менше ніж 50 штук та 10 пулет
(кружечки помітно більшого розміру, кожний з яких вартий 10 фішок). На гру
треба скласти 7 цікавих, але не дуже складних запитань, і одне складніше (на
«ва-банк»).
Діяльність учителя: пояснення правил гри, проведення гри.
Опис та правила гри. У грі беруть участь три учні, які сідають поруч
обличчям до інших, але на відстані від них. Кожному з них для гри дається 10
фішок. Учитель ставить запитання, даючи на обмірковування 30 секунд. Після
закінчення цього часу гравці, залежно від того, наскільки вони впевнені у своїй
відповіді, роблять «ставки» - викладають на середину столу певну кількість
фішок. Право на першу відповідь дістає той учень, чия ставка найбільша. Якщо
він відповідає правильно, то йому надається кількість фішок, що дорівнює його
ставці, а ставки двох інших забираються зі столу керівником гри у «дохід
казино». Якщо не правильно - його ставка йде у «дохід казино».
В цьому випадку право на відповідь знову отримує гравець з найбільшою
ставкою за тими ж правилами. Коли правильну відповідь дає лише останній
гравець, то йому просто залишається його ставка.
Якщо учасник гри не знає правильної відповіді на запитання, то він
виставляє або мінімальну ставку - одну фішку (щоб менше втратити) і
відповідає самостійно, або, зробивши мінімальну ставку, промовляє «хочу
обговорити». До обговорення може приєднатись ще один чи обидва гравці, а
може не приєднатись ніхто. Якщо до обговорення приєднались усі, то їм
надається 30 секунд для спільного пошуку відповіді. Якщо хтось не приєднався,
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то він має відповідати першим, а інші (у разі помилкової відповіді)
обговорюють питання ще 30 секунд і дають спільну відповідь.
Якщо ті, хто обговорював, вважають, що відповідь буде правильною, то
мають право підвищити свої ставки хто на скільки забажає, виходячи з їх
кількості.
Увага! В жодному разі не можна зменшувати ставку!
Виграє той, хто набрав за гру найбільшу кількість фішок. Незважаючи на
кількість фішок, усім гравцям пропонується зіграти «ва-банк», тобто при
правильній відповіді подвоїти кількість своїх фішок чи позбутись усіх. Ва-банк,
у якому можуть брати участь один, два чи всі гравці, виграє той, хто першим
підніме руку і дасть правильну відповідь на запитання. Фішки інших ідуть у
«дохід казино».
Завершення гри. Нагородження переможця.

Інтелектуальна дидактична гра «Що? Де? Коли?»
Ця гра сприяє підвищенню якості знань учнів, розширенню їх кругозору,
розвиває інтелектуальні та комунікативні уміння, навички роботи в ігровій
групі, виховує самостійність, відповідальність, здатність приймати рішення.
Що потрібно для гри: запитання, конверти, «дзиґа» (лототрон).
Діяльність учителя: зачитувати запитання чи завдання після того, як на
конверт вказала стрілка «вовчка» чи випала пронумерована куля. Бажано
проводити гру вдвох-утрьох: один (ведучий) читає запитання і слідкує за
регламентом, а два інші заносять у таблицю з назвами команд і номерами
запитань знаки "+" чи "-" залежно від правильності відповіді.
Опис та правила гри. Для проведення гри потрібна команда «знавців»,
яка відповідатиме на запитання, підготовлені ведучим; «дзиґа», стрілка якої
визначає послідовність запитань. «Дзиґа» в ідеалі нагадує телевізійний аналог,
проте може бути замінена і на простішу конструкцію чи лототрон. Якщо у грі
застосовується «дзиґа», то номери питань (чи листи із запитаннями)
розташовуються навколо неї, якщо лототрон, то пронумеровані конверти
повинні лежати на столі ведучого.
Для обговорення і підготовки відповіді команді надається 1 хвилина часу.
Відповідає той гравець, на якого вкаже капітан команди.

Квест
Квест -(від англійського guest - «пошук»), різновид активних
інтелектуально-логічних ігор, синонім активного відпочинку.
Мета гри — «розшифрувати» певне місце на обумовленій території
(приміщення школи), виконати на цьому місці певні дії або/та одержати
підказку (інструкцію, код) до виконання наступного завдання. У такому
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«зашифрованому» місці гравці знаходять іншу записку-підказку, після чого
розшуки продовжаться. Таким чином, квест – це відгадування непростих і
несподіваних загадок (завдань). У квесторів (учасників квесту) гра розвиває
активність, амбіційність, комунікабельність і креативність. Гра триває, поки всі
завдання не буде виконано.
Отже, основна мета квесту – швидке і якісне виконання певних завдань з
метою досягнення кінцевої цілі, у результаті чого гравець або команда отримує
приз.

Лінія цінностей
«Лінія цінностей» є різновидом кооперативної діяльності, і рекомендується
для того, щоб виявити думки учнів з таких проблемних питань, де можливі різні
відповіді (тобто можливі різні ступені згоди або незгоди з якоюсь заявою чи
твердженням).
Обґрунтування: дуже корисно навчити учнів визнавати й поважати
розходження думок. Корисно, щоб учні вчилися відстоювати свої переконання,
навіть коли їхні друзі з ними не згодні.
«Лінія цінностей» призначена для того, щоб привернути увагу учнів до
якогось проблемного питання й допомогти їм вирішити, що вони думають з
цього приводу; усвідомити, що з одного і того самого питання можуть бути
різні думки; а також зайняти позицію з приводу питання й уміти сформулювати
свої аргументи на користь своєї думки.
Необхідний час: «Лінію цінностей» можна виконати за 15 хвилин.
Хід роботи
 Крок 1: Вчитель ставить запитання всьому класу. Це повинно бути таке
питання, яке допускає різні думки щодо відповіді - від упевненого «так» до
впевненого «ні». Таким питанням може бути, наприклад: «Що більш
важливо: збереження навколишнього середовища чи задоволення насущних
сьогоднішніх потреб людей?»
 Крок 2: Кожний учень самостійно обмірковує це питання й, можливо,
записує свою відповідь.
 Крок 3: Вчитель і один учень стають у протилежних кінцях класу. Кожний
з них стверджує крайню позицію з цього проблемного питання: їхні
твердження діаметрально суперечать одне одному.
 Крок 4: Учням пропонується зайняти місце десь уздовж уявної лінії між
цими двома крайніми позиціями, відповідно до того, з яким із цих крайніх
полюсів вони більш згодні.
 Крок 5: Вчитель нагадує учням, щоб вони обговорили з учнями, які стоять
поруч, свої відповіді на дане питання –для того, щоб переконатися, що вони
стоять разом з тими, хто розділяють їхню точку зору. Якщо з'ясовується, що
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їхні точки зору відрізняються, то їм необхідно пересунутись в той чи інший
бік.
Крок 6: Учні можуть продовжити обговорювати свої відповіді з учнями, що
стоять по обидві сторони від них.
Крок 7: Вчитель просить, щоб один учень від кожної групи сформулював
позицію цієї малої групи з даної проблеми. Після заяви кожної групи вчитель
запрошує всіх бажаючих змінити свою позицію, перейти на інше місце.
Учні із задоволенням виконують завдання «Лінія цінностей», тому що їм
подобається рухатися по класу й обговорювати свою думку з іншими .Цікаво
фізично продемонструвати їм, що означає «зайняти позицію» і «змінювати
свою позицію» з проблемного питання.

Метод конференції
Метод конференції припускає доброзичливу критику у формі
реплік або коментарів. Вважається, що така критика може підвищити
цінність ідей, що висуваються. Всі висунуті ідеї фіксуються в протоколі
анонімно. Не рекомендується залучати до «конференції ідей» осіб, які
скептично налаштовані щодо можливостей вирішення проблеми.

Метод «Незакінчене речення»
Оцінка учнями власної діяльності
Урок важливий, тому що...
Сьогодні я зрозумів (ла), що ...
Мені було цікаво...
Мені було складно...
Я досяг успіху, тому що...
Мій настрій ...
Хотілося б ...
Надзвичайно важливою для розвитку критичного мислення учнів є
підсумкова частина уроку, оскільки вона не лише узагальнює і систематизує
опрацьований матеріал, а й дає змогу учневі відрефлексувати власну навчальну
діяльність. Необхідно учасникам навчального процесу зробити знання своїми,
поміркувати, де можна застосувати набуті ідеї, як пов’язати їх з тим, що вже
відомо, де використати і як застосувати інформацію в подальшому,
сформулювати і усвідомити власну позицію, висловити чіткі судження щодо
проблемних запитань, які було поставлено в процесі навчання. Отже, урок за
технологією розвитку критичного мислення має бути обдуманим, професійно
сконструйованим, щоб підібрані методи і стратегії формували навчальне
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середовище, яке дозволило б учням одержати навички критичного мислення як
базові життєві цінності.

Методика одного речення
Використовується методика для того, щоб прокоментувати епіграф до
заняття, якусь цитату, проблему, зробити узагальнення. Таке загальногрупове
обговорення дає можливість кожному стисло й швидко висловити свою думку
чи позицію. Відповіді не коментують і не оцінюють. Наприкінці вчитель робить
тільки узагальнення.

Метод « 5 чому? »
Автором методу «П’ять чому» є японський підприємець Сакіті Тойода.
Підхід «5 чому» використовується японськими менеджерами вже кілька
десятиліть.
5 Чому — інтерактивна техніка запитань, що використовується для
виявлення причинно-наслідкових зв'язків, що
лежать в основі певної проблеми.
Щоб розібратись з будь-якою проблемою
потрібно знайти її першопричину. Нам часто
здається, що вона очевидна, проте в більшості
випадків за будь-якою неприємністю стоїть ціла
низка подій, які на наш погляд другорядні, зовсім
не пов’язані між собою. Саме техніка «5 чому» дає можливість розібратись у
будь-якій проблемі, знайти її корінь та швидко її владнати.
Але, не всі проблеми мають єдину причину. Тому, якщо потрібно знайти
усі причини, метод потрібно повторювати декілька разів, кожного разу
змінюючи відповідні запитання на різних стадіях.
Ця метода не визначає жодних жорстких правил щодо того, скільки
потрібно робити ітерацій, або наскільки довго треба шукати додаткові причини.
Таким чином, навіть якщо чітко слідувати методі, результат буде залежати від
об'єму знань та наполегливості виконавця.
Як це працює?
1. Формулюється проблема, для якої необхідно знайти рішення. Можна
записати її на аркуші паперу, щоб легше було побачити розв’язку. Визначення
проблеми повинно бути чітким та лаконічним.
2. Задається питання «Чому це сталося?» Відповідей може бути кілька.
Запишіть їх під, або збоку від проблеми. Відповіді також потрібно
формулювати коротко. Для пошуку відповідей може застосовуватися метод
мозкового штурму. Щоб структурувати всі рішення, можна попередньо
визначити основні підобласті, які призводять до виникнення невідповідності.
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3. Ставиться запитанням «чому?» до відповідей із п. 2. (Відповіді на це питання
записуються.)
4. Проводиться перевірка можливості подальшої деталізації причин. Якщо
деталізація можлива, то цикл постановки питання повторюється. Як правило,
щоб деталізувати причини до найнижчого рівня достатньо 5-ти повторень
циклу.
5. Виявлення першопричини. Якщо подальша деталізація причин стане
неможлива, перегляньте всі виявлені причини і визначте ключові. В ході
перегляду діаграми деякі з причин можуть переміщатися з рівня на рівень або
дублюватися в різних гілках дерева причин.
Приклад: автомобіль не заводиться (проблема)
1. Чому? — Акумулятор розряджений
2. Чому? — Генератор не працює
3. Чому? - Ремінь генератора розірвався
4. Чому? — Ремінь генератора пропрацював значно довше свого сервісного
терміну і не був замінений на новий
5. Чому? — Автомобіль не проходив технічне обслуговування за
рекомендованим графіком (п'яте чому - основна причина).
Приклад: вчасно не були відправлені документи.
Чому? — Ви забули.
Чому? — Ви відклали це на потім.
Чому? —Було безліч інших справ на яких ви концентрувались.
Чому? — Ви вважали їх більш важливими на той момент.
Чому? — Ви не спланували свій день, не розставили пріоритети. Це і є основна
причина.
Зверніть увагу! Цікаво відзначити, що остання відповідь вказує на процес.
Це один з важливих аспектів методу п’яти чому — реальна причина повинна
вказувати на процес, який не працює досить добре або відсутній.
Не обов’язково ставити саме п’ять питань. Це число вибрано емпірично і є
середнім. Деякі проблеми можна розглянути і за меншу (або більшу) кількість
кроків.
Не варто нікого звинувачувати, це закінчується лише тим, що людина
відчуває себе винною. Якщо хтось не виконав своїх обов’язків, задайте
питання: «Чому він не зміг це зробити?» та/або «Що може допомогти людині
зробити це?».

Метод різнонаукового бачення
Вивчення об'єкта з позицій різних наук і соціальних практик дозволяє
знайти нові грані проблеми й способи її рішення. Наприклад, організується
одночасна робота з різними способами дослідження того самого об'єкта, для
27

цього застосовуються методи різних наук - природничі, гуманітарні,
соціологічні. Різнонаукові способи діяльності й отримані результати
створюють об'ємний простір, усередині якого виявляється багато нового.
Завдання, за допомогою яких реалізується даний метод: «З'ясуйте, що є
загального в кольорі й музиці (у числах і геометричних фігурах)»; «Опишіть
одну й ту саму квітку очима натураліста, філолога, економіста, дизайнера,
виховательки дитячого садка, туриста, програміста, користувача ІСQ».

Метод «Шість капелюхів мислення»
Метод «Шість капелюхів мислення», запропонований Едвардом де
Боно, полягає в тому, що людина займає позицію відповідно до кольору
капелюха. Людина, «надягаючи» один за одним капелюхи, не прагне
виконати все одразу - вона вчиться у певний час виконувати лише одну
розумову дію. Всього є шість капелюхів мислення, кожен з яких символізує
певну позицію і заставляє виконувати ролі генератора ідей, їх критика, бути
відстороненим або навпаки емоційним.
Так білий капелюх, який символізує білий чистий папір, вимагає від
учасника обговорення стати нейтральним, відкинути в сторону пропозиції,
аргументи і сфокусувати безпосередньо свою увагу тільки на фактах,
даних. «Білий капелюх» спонукає до пошуків нових даних: «Які дані ми
маємо? Яких недостатньо? Які ми хотіли б ще одержати? Як це зробити?».
Червоний капелюх символізує почуття, інтуїцію, емоції. Червоний
капелюх дає свободу для висловлення почуттів й інтуїтивних думок без
усіляких обмежень, пояснень і обґрунтувань. Одягнувши «червоний
капелюх», людина може почати висловлюватися так: «От що я відчуваю...»,
«Мені не подобається цей спосіб... », «Інтуїція підказує, що...».
Чорний капелюх символізує критичність. Людина, що його одягає,
має па меті захистити від помилок, порушень закону, вона починає виступ
словами «Цe суперечить чинним нормам...», «Нам для цього не
вистачить ресурсів...». Чорний капелюх дуже важливий, бо він застерігає від
помилок, небезпек, неправильних кроків, але ним не потрібно зловживати,
бо як зауважує Е. де Боно «негативізм на ранній стадії проекту може вбити
творчу думку».
Жовтий капелюх кольору сонячного світла призначений для
вироблення оптимістичного позитивного погляду на ситуацію. Людина, що
його одягає, мусить думати про те, як виконати задумане, про переваги та їх
обґрунтування. Цей капелюх менш природний, ніж чорний, але «будь-яка
творча ідея заслуговує на увагу цього капелюха».
Зелений капелюх персоніфікує буйну молоду рослинність і
призначений для нових людей, які мають висунути нові альтернативні ідеї.
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Зелений капелюх потребує від того, хто його одягає, провокаційних ідей,
творчих зусиль над тим, чи не можна зробити інакше, чи є альтернативи.
Синій капелюх заставляє піднятися над проблемою, подивитися з
висоти, неначе з синього неба. Він призначений для управління процесом
мислення. У функції людини, що її одягає, входить слідкувати за процесом,
спонукати узагальнити, зробити висновки, коментувати процес пошуку
рішення, визначати, яким буде наступний крок. Зазвичай синій капелюх
одягає керівник дискусії, в навчальному процесі це може бути вчитель,
учитель.
Переваги цього метода полягають в тому, що дослідник може
розглядати проблему з різних боків, адже декілька людей можуть одночасно
одягти капелюхи одного кольору і разом визначати переваги або перешкоди,
тобто відійти від традиційного протиставленім аргументів. Замість
мислення, основаного на протиставленнях, ми одержуємо спільне
дослідження . Окрім того, цей метод дає можливість відкинути особистісні
мотиви: одягаючи капелюх певного кольору, людина нарівні з іншими може
шукати негативне навіть у своїй власній ідеї. Метод шести капелюхів
надає достатньо можливостей для скептицизму (під чорним капелюхом) і
позитиву (під жовтим і зеленим капелюхом). Реалізація методу на
практиці може носити вибірковий характер, коли капелюхи
використовуються одного конкретного кольору в потрібний момент в
рамках звичайного обговорення з метою переключити мислення.
Великою перевагою цього методу є можливість миттєво переключити
мислення без побоювання когось скривдити. Вчителю доцільно також
продумати, в якій послідовності краще одягати шляпи.
Проблеми для обговорення з галузі інформатики підійдуть ті самі, що
й для навчального мозкового штурму. Досвід використання цього методу
свідчить, що більшу активність проявляють учні, коли проблеми, що
розв'язуються, стосується їх життя, тому пропоную такі проблеми: «Чи
можна заборонити дітям грати в комп'ютерні ігри?», «Як запобігти
негативного впливу Інтернету?», «Чи потрібно вчити прогр амуванню у
школі?», «Яких мов програмування доцільно вивчати у школі?», «Як
зробити, щоб учні не «списували» реферати з Інтернету?», «Які графічні
програми встановити на шкільних комп'ютерах?», «Що таке Інтернет спілкування і чи може воно замінити реальне?». Можна самим учням
запропонувати обрати цікаву для них тему обговорення.
Цей метод сприяє формуванню об'єктивності дослідника, умінню
оцінити проблему з різних точок зору, що є дуже важливим для успішної
творчої дослідницької діяльності.
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Одним з найефективніших методів для розвитку творчого мислення учнів є
метод проектів. За допомогою цього методу можна досягати поставленої мети,
але треба враховувати, що на його втілення витрачається багато часу та зусиль,
тому що творча пізнавальна діяльність учнів у навчанні, який би характер вона не
носила, якою б активною не була, завжди повинна спрямовуватися й
організовуватися вчителем.

Моральна дилема
Дилема – це ситуація, в якій ми стикаємося з двома альтернативними
варіантами, і ми повинні прийняти рішення. Кожен з цих варіантів має свої
наслідки, які ми не хочемо, або не можемо виправдати з важливих причин.
Моральна дилема (від грец. di(s) - двічі і lemma - припущення) - це
необхідність вибору між декількома альтернативами, що приводить в будьякому випадку до негативного результату. Проблематичність ситуації полягає
в тому, що будь-який вибір залишає людину в драматичному, а часом і в
трагічному становищі. Створюється враження, що бажає створити добро не в
змозі зробити це, причому не з причини недостатності своїх знань.
Приклади з практики
Обіцянка Олени
Олені десять років. Вона любить лазити по деревах, і вона є найкращим
скелелазом у всій околиці. Одного разу вона падає з дерева, але не травмується.
Її батько бачить це, і дуже стурбований. Він просить Олену дати обіцянку, що
вона ніколи не лазитиме по деревах знову. Олена обіцяє, і вона потискує руку
батькові, щоб скріпити обіцянку.
Того ж дня вона зустрічає своїх друзів. Поліна, її найкраща подруга, дуже
схвильована. Її маленьке кошеня залізло високо на дерево і боїться злізти.
Потрібно щось негайно робити, щоб урятувати кошеня, інакше воно впаде з
дерева. Кожна дитина знає, що Олена – найкращий альпініст у всій околиці,
тому Поліна просить її врятувати кошеня.
Але Олена пам’ятає обіцянку, яку вона дала батькові. Що вона повинна
робити?
Для стимулювання обговорення використовуються відкриті запитання:
“Як повинен вчинити головний герой? Чому так, а не інакше?”
Метод дилем полягає у спільному обговоренні школярами моральних
дилем. До кожної дилеми розробляються питання, відповідно до яких будується
обговорення. З кожного питання діти наводять переконливі докази "за" і
"проти". Аналіз відповідей корисно провести за такими ознаками: вибір,
цінність, соціальні ролі і справедливість. По кожній дилемі можна визначити
ціннісні орієнтації людини.
30

Дилеми може створити будь-який вчитель за умови, що кожна з них
повинна: 1) мати відношення до реального життя школярів; 2) бути по
можливості простою для розуміння; 3) бути незакінченою; 4) включати два або
більше питання, наповнених моральним змістом; 5) пропонувати на вибір
учням варіанти відповідей, акцентуючи увагу на головному питанні: "Як
повинен поводитися центральний герой?"
Такі дилеми завжди породжують суперечку в класі, де кожен наводить
свої докази, а це дасть можливість у майбутньому зробити правильний вибір у
життєвих ситуаціях.
Дилема ставить перед класом моральну проблему. У ній зазвичай
описується ситуація, у якій дійова особа повинна зробити вибір. Дилеми
стосуються питань моралі, і учням треба визначити, правильно чи ні
поступають дійові особи.

Привчання
Привчання— організація планомірного і регулярного виконання дітьми
певних дій з метою перетворення їх на звичні форми суспільної поведінки.
Методи вправ і привчання взаємозв'язані, адже спрямовані на засвоєння
учнями соціального досвіду, формування у них системи вмінь і навичок.

Приклад
Приклад - метод, що полягає в тому, щоб на конкретних переконливих
зразках проілюструвати особистісний ідеал і пред'явити зразок готової
програми поведінки та діяльності. Побудований на схильності дітей до
наслідування. Спираючись на ідеал, приклад, гідний наслідування, сформовані
норми, дитина часто може сам змінити свою поведінку і регулювати свої
вчинки, що можна назвати саморегулюванням. У дитячій літературі для
дошкільнят і молодших школярів є умовно-негативні герої, такі як Пеппі - довга
панчоха, Незнайка, Буратіно та ін. - Пустотливі, неслухняні, чарівні чоловічки.
У них яскраво показані всі особливості поведінки дітей, але без повчань,
нотацій і приниження, весело і з гумором. Діти бачать себе в цьому дзеркалі і
вчаться не бути на них схожими, коли вони здійснюють неважливі вчинки і
брати з них приклад в позитивних ситуаціях. "... Приклади пристають або не
пристають не тому, що вони гарні чи погані, а тому, що вони відповідають або
не відповідають якимось внутрішнім потребам людини, особливостям життєвій
ситуації, в якій він знаходиться" (І. С. Кон).

Прийом «Логічне дерево»
Прийом «Логічне дерево» можна використовувати під час обговорення
проблем, пошуку рішень. Найкраще, якщо проблема розглядається з різних
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боків, а рішення опирається на досить ясну фактичну базу. У процесі читання
учні працюють наступним чином: коріння – то проблема, що розглядається в
тексті. На самому стовбурі є основні та допоміжні гілочки. На основних учні
відзначають причини виникнення досліджуваної проблеми. На допоміжних
гілках розташовуються факти, що підтверджують наявність сформульованих
ними причин. Записи повинні бути короткими, являти собою ключові слова або
фрази, що відбивають суть, факти. Свій висновок з досліджуваного питання
учні можуть зробити на стовбурі «логічного дерева».

Прийом «Слова на одну букву»
Клас об’єднується в малі групи (по три особи). Кожна з них отримує
завдання, виписати з тексту (чи певного параграфа) усі слова, що починаються
на певну літеру.
Визначається час залежно від обсягу тексту. Наприклад, для параграфа на
2 сторінки відводиться до 3 хв., на 1 – до однієї хвилини. Коли мало часу,
виникає швидкий темпоритм і будь-яке завдання здається більш простим, ніж
воно є насправді, а це дуже суттєво для створення комфортної ігрової
атмосфери.
Коли час закінчується, група залишає свій аркуш на столі й переходить
на місце іншої команди. За підручником вони перевіряють правильність
виконання іншою групою завдання. Якщо є пропущенні слова, вони їх
виписують іншим кольором або іншим шрифтом. На цей етап відводиться до 4
хв.
Після цього починається 3 етап. Усі підручники прибирають зі столу.
Групи знову переходять на інше місце. Завдання групі – дописати на чужому
аркуші паперу до слів ті слова параграфа, які були написані ними раніше справа
чи зліва від них. Якщо учні не можуть згадати, то їм треба самим придумати
слова залежно від змісту.
У наступному переході команди звіряють записані парні
словосполучення з тими, які насправді використані у підручнику. Роблять
висновки про розвиток пам’яті та кмітливості.
На завершення роботи учитель може запропонувати учням переказати
зміст параграфа. При цьому дозволяється користуватися як шпаргалкою
аркушем паперу, на якому команда виписувала слова під час першого етапу
роботи.

Проект
Проект – це індивідуальна, частіше групова або колективна діяльність
школярів, яка спрямована на створення певного унікального кінцевого
продукту.
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Проектну систему навчання розробили в 20-ті роки XХ ст. американський
педагог Дж. Дьюї та його послідовник В. Кілпатрик.
Метод проектів як освітня технологія це - сукупність навчальнопізнавальних прийомів, за допомогою яких учні набувають знання та навички
в процесі планування та самостійного виконання певних практичних завдань з
обов’язковою презентацією результатів.
У ході проектної діяльності школярі навчаються:
 планувати свою роботу, прогнозувати її результати;
 використовувати різноманітні джерела інформації;
 •аналізувати та порівнювати факти, аргументувати власні судження
 знаходити ресурси для втілення задумів;
 приймати рішення;
 встановлювати соціальні контакти, розподіляти обов’язки, взаємодіяти;
 створювати реальний “кінцевий продукт”;
 представляти результати перед аудиторією;
 оцінювати свою діяльність та діяльність партнерів.
Проект розглядають як "п’ять П": проблема, планування, пошук,
продукт, презентація.
Етапи роботи над проектом:
 Пошуковий - визначення теми проекту, пошук та аналіз проблеми,
висунення гіпотези, постановка мети, обговорення методів дослідження
 Аналітичний - аналіз вхідної інформації. Пошук оптимального способу
досягнення мети проекту, побудова алгоритму діяльності.
 Покрокове планування роботи
 Практичний - виконання запланованих кроків.
 Презентаційний - оформлення остаточних результатів, підготовка і
проведення презентації, «захист» проекту.
 Контрольний - аналіз результатів, корекція, оцінка якості проекту,
рефлексія.
Проекти розрізняються за:
Пріоритетним видом діяльності:
 дослідницький проект, який включає обгрунтування актуальності обраної
теми; визначення мети, завдань дослідження, гіпотези з наступною її
перевіркою, аналіз отриманих результатів; використання таких
дослідницьких методів, як лабораторний експеримент, моделювання,
соціологічне опитування та інші;
 інформаційний проект, спрямований на збирання інформації про певний
об’єкт, явище з метою аналізу, узагальнення і представлення її широкій
аудиторії. Результатом такого проекту може бути публікація в ЗМІ, зокрема
в Інтернеті;
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 творчий проект, який передбачає максимально вільний і нетрадиційний
підхід до оформлення результатів. Це можуть бути альманахи, театральні
виступи, витвори образотворчого або декоративно-вжиткового мистецтва,
відеофільми;
 рольовий (ігровий) проект. У ньому проектанти беруть на себе ролі
літературних або історичних персонажів, які імітують офіційні та ділові
взаємини. Результат проекту залишається відкритим до самого закінчення;
 практично орієнтований проект, націлений на соціальні інтереси самих
учасників проекту або зовнішнього замовника. Результат заздалегідь
визначений і може бути використаний у житті класу, школи, міста,
держави. Результатом може бути наочний посібник для навчального
кабінету, будинки для птахів тощо.
Предметно - змістовною сферою інтересів:
 екологічні;
 правові;
 філологічні;
 інформаційні;
 краєзнавчі;
 мистецькі;
 художні тощо.
За рівнем реалізації міжпредметних зв'язків:
 монопроект у рамках однієї галузі знань;
 міжпредметний проект (на суміжжі різних галузей знань).
За характером партнерських взаємодій між учасниками проектної
діяльності:
 кооперативні
 змагальні
 конкурсні
Типологія проектів за кількістю учасників:
 індивідуальний
 груповий
 Колективний
За формою представлення (захисту):
 пленарні
 стендові
 мультимедійні
 рольові
 Творчі
Виховні результати проектної діяльності
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формування цілісних уявлень про світ;
розвиток пізнавальних навичок учнів;
вміння орієнтуватися в інформаційному просторі;
навчання успішної взаємодії при вирішенні соціально важливих проблем;
розвиток критичного мислення;
збагачення знаннями та навичками соціальної дії при вирішенні соціально
важливих проблем
 мотивація до активної та безкорисливої громадянської дії;
 залучення до колективної діяльності (співпраці в команді);
 отримання можливості на практиці впливати на соціальне середовище.
З точки зору учня (вихованця), навчальний проект – це можливість щось
виконати в групі чи самостійно, максимально використовуючи свої
можливості. Це діяльність, яка дає змогу виявити себе, випробувати свої сили,
докласти свої знання, принести реальну користь, публічно показавши
результат. Виконання проекту – це діяльність, спрямована на розв’язання
значущої проблеми, зазвичай сформульованої самим учнем (або учнями).
Результат такої діяльності має практичний характер та важливе прикладне
значення.
З точки зору педагога, проектна діяльність – це освітня технологія,
націлена на придбання учнями знань у тісному зв’язку з реальною життєвою
практикою, формування в них специфічних умінь та навичок завдяки системній
організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку, це засіб розвитку,
навчання і виховання, що дозволяє розвивати і формувати в учнів специфічні
вміння, а саме:
 планувати свою роботу, попередньо прораховуючи можливі результати;
 використовувати велику кількість джерел інформації,виокремлювати та
засвоювати необхідні знання з інформаційного поля;
 самостійно збирати, систематизувати і накопичувати матеріал;
 проводити дослідження (аналіз, синтез, висування гіпотези, деталізація та
узагальнення);
 співставляти факти, аргументувати свою думку;
 приймати рішення;
 установлювати соціальні контакти (розподіляти обов'язки, взаємодіяти
один з одним);
 створювати "кінцевий продукт" - матеріальний носій проектної
діяльності (доповідь, реферат, фільм, журнал, сценарій);
 презентувати створене перед аудиторією;
 оцінювати себе та інших (здійснювати самоаналіз успішності та
результативності вирішення проблеми проекту).
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Рефлексивно-експліцитний метод
Обгрунтовано розвивальний виховний метод, який апелює до
позитивного поведінкового досвіду підростаючої особистості як змістової
основи розгортання рефлексивно-емпліцитного процесу породження духовних
цінностей. Назва цього методу походить від слів «рефлексія» (лат. reflexio —
вигин, відображення) — мислення, яке спрямовує особа на свій внутрішній світ,
самоаналіз; та «експліцитний» (від лат. exsplicitus — розгорнутий) — явний,
чіткий, доступний зовнішньому спостереженню і розумінню.
Суть методу полягає в тому, щоб через атмосферу довіри педагога до
вихованця, упевненості в наявності у молоді основ благородства, самоповаги,
їхньому орієнтуванні на добро, удосконалення повсякденного шкільного життя
спонукати юнаків і дівчат до ґрунтовного усвідомлення свого внутрішнього
світу (емоцій, почуттів, мотивів, цінностей, потреб, інтересів, бажань, прагнень,
ідеалів). Адже без розуміння цієї психічної сфери неможливо вести мову про
вихованця як суб’єкта духовної діяльності, на основі якої відбувається
особистісний саморозвиток та боротьба зі своїм егоїстичними потягами.
Рефлексія виступає основою самосвідомості. 451 Процес занурення вихованця
у свої душевні глибини, їх осмислення і перебудова здійснюється під
керівництвом педагога, який активізує рефлексивне мислення вихованця та
сприяє винесенню його результатів назовні, тобто готує їх експлікацію з метою
більшого усвідомлення і надання їм індивідуальної значущості. Методу
застосовується у такій послідовності: глибоке ознайомлення зі змістом того
предмету, який буде виховуватись; визначення засобів формування, механізму
виховання якості чи цінності; усвідомлення, як феномен вплине на
стимулювання позитивної спрямованості вихованця (Я — доброцентроване);
усвідомлення, як предмет виховання вплине на зменшення егоїзму учня (Я —
егоцентроване); як певна якість чи цінність діє на іншого, на суспільне життя,
як вона оцінюється людьми; чим вона винагороджується; яка альтернатива цієї
чесноти; які обставини можуть до неї призвести; якими засобами можна цього
уникнути. Основна перевага рефлексивно-експліцитного методу полягає в
тому, що вихованець не відчуває себе об’єктом педагогічного впливу, рабом
моральної норми, не переживає стану підкорення моральним істинам, а
сприймає їх як власний вільний вибір.

SWOT - аналіз (аналіз СВОТ)
Скорочення СВОТ (англ. SWOT) - це перші літери чотирьох англійських
слів:




STRENGTHS (сильні сторони)
WEAKNESSES (слабкі сторони)
OPPORTUNITIES (можливості)
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THREATS (загрози)
Дана техніка використовується тоді, коли проблематика занять пов’язана
з роздумами над впровадженням певних змін або якщо необхідно оцінити
прийняте рішення.
Можна запропонувати, щоб кожен учасник самостійно провів аналіз
СВОТ. Цю техніку також використовують для роботи в групі. Члени групи
спільно аналізують проблемну ситуацію. Можна створити чотири команди,
кожна з яких працюватиме над одним із чотирьох питань аналізу.
Графічний запис ступенів аналізу виглядає так:


Приклади питань, які можна розглядати за допомогою аналізу СВОТ:
1. «Автономія учнівського самоврядування»
2. «Започаткування тісного співробітництва між учителями й батьками»
3. «Інтернет - вікно у світ»
Учасники вчаться, що перед тим, як прийняти рішення, необхідно
розглянути всі «за» і «проти»; вміють подати відповідні аргументи, які
підтверджують їхню позицію.
Що слід узяти до уваги:
 «Сильні сторони» та «можливості» повинні показати всі позитивні
аспекти. «Слабкі сторони» та «загрози» звертають увагу на негативні аспекти
ситуації.
 Важливо відшукати рівновагу між позитивними й негативними
аргументами. Це допоможе уникнути перебільшеного оптимізму або
песимізму.
 Необхідно чітко формулювати всі думки.
 Аргументи впорядковують від найсильнішого до найслабшого. Після
обговорення необхідно залишити найсильніші аргументи на завершення. Це
«козирна карта», яку слід підготувати і мати під рукою, якщо намагаємося
когось переконати.

Технологія відкритого простору (Open Space Technology)
Історія виникнення технології
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Цю методологію розробив Гарісон Оуен (США) на початку 1980-х.
Маючи досвід організації бізнес конференцій, дослідив, що найуспішнішими для
встановлення ділових контактів учасників та для пошуку бізнес партнерів
виявилися не зміст та порядок денний конференцій, а паузи для кави –
невимушений і не запланований спосіб спілкування і обміну ідей між
учасниками. Ця особливість і лягла в основу технології відкритого простору.
Таким чином, технологія відкритого простору – це метод проведення
зборів, конференцій, обговорень, що починається без заздалегідь визначеного
плану і передбачає створення порядку денного учасниками в процесі заходу на
засадах самоорганізації (учасники заходу самі вирішують, які теми вони хочуть
обговорити та в яких обговореннях взяти участь).
Технологія відкритого простору найбільш ефективно працює у випадках,
коли аудиторія має високу мотивацію для обговорення складних і
неструктурованих проблем.
У педагогічній діяльності дана технологія є альтернативним і зручним
способом розкриття проблемних тем, соціально значущих явищ, напрацювання
ідей щодо розв’язання проблеми чи напрацювання цілей.
Технологія відкритого простору передбачає наступні етапи:
1. вступ педагога в якості організатора чи модератора, під час якого він
розкриває правила проведення обговорення;
2. створення порядку денного учнями-учасниками;
3. обговорення питань, внесених до порядку денного;
4. презентації підсумків обговорень.
Вимоги до теми у технології відкритого простору:
 тема має бути комплексною, і проблеми які підіймає не мають бути
відомими учасникам заздалегідь;
 має бути актуальною («горіти в руках»);
 має передбачати альтернативи і протиріччя.
Технологія відкритого простору включає наступні важливі компоненти:
«Ринкова площа»: простір (кімната), що має достатню кількість місць для
обговорення окремих аспектів теми у різних групах, між якими можуть вільно
переміщатися учасники;
«Дошка оголошень»: розклад, що відображає список обговорюваних тем
(підтем, аспектів теми), місце і час відведений для обговорення.
Бажано, щоб група учасників була гетерогенною.
Перший етап
На першому етапі стільці ставляться у формі кола. Після вступу, під час
якого педагог-модератор знайомить з правилами, часовими рамками та
оголошує тему, потрібно обов’язково окремо наголосити на 4 принципах
відкритого простору.
38

Принцип перший
«Ті, хто прийшли в групу, саме ті, хто найкраще підходить». Допомагає
зрозуміти учню, що саме ті хто доєднався до групи і є важливими учасниками
(не той, хто не прийшов, чи друг). Потрібно взаємодіяти саме з тими, хто поруч,
і покладатися на них.
Принцип другий
«Все, що відбувається – єдине, що має відбуватися».Спонукає концентрувати
увагу учасників на тому, що все, що відбувається під час обговорень має
значення і є важливим (не ЯК МАЛО Б бути і ЩО Б МАЛО бути, а саме так, як
і відбувається).
Принцип третій
«Все починається тоді, коли й має початися». Дозволяє зрозуміти, що
натхнення, ідея, версія щодо предмету обговорення не можуть виникати за
розкладом чи замовленням. Геніальне осяяння чи креативний поштовх
виникають спонтанно. Варто підлаштуватися під ритм учасників, що навколо, і
крок за кроком, прислухаючись одне до одного, невимушено досягати
поставленої мети.
Принцип четвертий
«Все закінчується тоді, коли власне закінчується». Дозволяє зрозуміти,
що час – це ресурс, який потрібно використовувати ефективно. Якщо
обговорення завершилося, то варто далі розпорядитися своїм часом розумно:
обговорити іншу підтему в іншій групі, чи попрацювати самостійно, відпочити
тощо. Якщо заявлений час завершився в розпал обговорень, то варто
домовитись про додатковий час.
Також педагог-модератор під час вступу наголошує на «Правилі двох
ніг» або «Правилі мобільності»: якщо у будь-який час протягом заходу ви
відчуваєте, що ви нічого не можете дати чи взяти від обговорення,
використовуйте свої дві ноги, йдіть в іншу групу (виняток: ініціатор
обговорення певної теми лишається у своїй підгрупі).
Другий етап
Далі розпочинається другий етап, під час якого, кожен з учасників може
запропонувати власний пункт порядку денного за заданою темою таким чином:
вийти до центру кола, написати запропоновану підтему (аспект теми) для
обговорення на аркуші великому аркуші, оголосити її та повісити на розклад
(дошці оголошень), самостійно обираючи один із незайнятих варіантів місця та
часу.
Пропонуючи тему, учасник заходу тим самим бере на себе наступні
зобов'язання:
1. протягом обраного часу бути постійно присутнім на обраному місці
обговорення;
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2. модерувати обговорення запропонованої теми (підтеми, аспекту загальної
теми) всіма, хто прийде для обговорення, а також вести нотатки;
3. по завершенні всіх обговорень, використовуючи нотатки, підводить стислі
підсумки із запропонованої теми (підтеми, аспекту загальної теми).
Третій етап
Після створення порядку денного модераторами-учнями розпочинається
третій етап – обговорення. Фактично під час відкритого простору одночасно
відбувається багато обговорень, кожне з них модерує учень, який запропонував
підтему. Решта учасників, окрім тих, хто в даний момент модерує
запропоновані ними теми, вільно переходять з одного місця на інше, беручи
участь у цікавих їм обговореннях.
За термінологією технології всі учасники умовно поділяються на таки типи:
 «Джмелі» – працездатні учасники груп, розробляють та пропонують ідеї,
здійснюють обмін ідей, «перелітаючи» від групи до групи;
 «Метелики» – нерішучі і неактивні, надають перевагу «вільному польоту» в
межах буфету чи організованого чаювання, ведуть милі бесіди у кулуарах,
створюють простір, в якому ніщо не заплановано, але мають потужний
потенціал при вмілому «включенні» у роботу;
 «Бджілки» (неофіційна категорія) – ті, хто проводять увесь заявлений час в
одній групі через власну зацікавленість.
Четвертий етап
Після завершення обговорень розпочинається четвертий етап –
учасники, що запропонували і модерували підтеми, почергово презентують
підсумки обговорень.
Захід завершується плануванням наступних кроків (наприклад,
створенням робочих груп для втілення прийнятих рішень) та рефлексією
учасників (зазвичай у такому самому колі, як на початку).
Що потрібно для проведення заходу за технологією відкритого
простору?
 Достатньо велике приміщення чи простір, виходячи з очікуваного числа
учасників.
 Пласка поверхня та пересувні меблі.
 Обладнані місця для обговорення (наприклад, фліп-чарти у кількості, що
відповідає очікуваній кількості паралельних обговорень).
 Великі аркуші та фломастери для ведення нотатків.
Таким чином, ключовим аспектом технології відкритого простору є
самоорганізація.
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Технологія «Світове кафе»
Виховна технологія «Світове кафе» (The World Cafе) – це дуже простий
процес взаємодії, спрямований на широкий обмін думками, ідеями й досвідом.
Суть технології полягає у тому, що учасники сідають за невеликі столики
обговорень, спілкуються, і після закінчення певного часу, переходять до інших
столиків.
Такі раунди обговорень створюють живу «мережу» обміну думками й
розширюють та поглиблюють колективні знання.
Ототожнення всього світу з кафе підкреслює важливість словесного
обміну й особистих взаємин, які створюють умови для пізнання, але часто
залишаються невидимими.
Цей метод заснований на припущенні того, що учасники вже мають
мудрість і уявлення для розв'язання навіть найважчих завдань. Такий спосіб
спілкування дає змогу активізувати й використовувати глибокі знання про
сутність речей.
Для чого використовується технологія «Світове кафе»?
 Для пробудження й виявлення колективного інтелекту, який перевершує
будь-яку окрему думку або інтелект будь-якого окремого учасника процесу
(явище синергії);
 для дослідження учасниками питань, що мають важливе значення;
 для знаходження не одного, а кілька розв'язків проблеми;
 для створення можливостей виявлення нових оригінальних ідей;
 для стимулювання осмисленої взаємодії між виступаючими й аудиторією;
 для стимулювання активності учасників;
 для обміну досвідом і думками.
Як зробити процес ефективним?
До початку сесії:
Визначте мету: для чого організовується «кафе», які параметри важливі
для досягнення цілей «кафе».
Питання або тема: за технологією потрібно ставити відкриті запитання,
на які передбачається розгорнута відповідь, а не лише «так/ні». Гарне запитання
дає шанс виявити нові ідеї й можливості.
Під час сесії:
Поясніть мету й технологію «світового кафе». Попросіть усіх учасників
об’єднатися у групи по 4-6 осіб, сісти навколо столиків обговорень, й створіть
невимушену дружню атмосферу (до 5 хвилин).
За кожним столиком сидить учень-фасилітатор який пропонує
обговорити питання, або проблему, пов'язану із загальною темою. Одночасно
інші учасники за сусідніми столиками також займаються дослідженням
подібного питання.
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Учасники й фасилітатор столика обговорюють питання й записують усі
основні ідеї безпосередньо на столі, покритому аркушем фліпчарту. Після
першого раунду обговорення група учасників переходить до іншого стола по
колу. Вони є «посланцями ідей». Хазяїн столика (фасилітатор) коротко
інформує їх про ідеї, запропоновані в ході попереднього раунду обговорень.
Відновлена бесіда збагачується новими (адже бажано не повторюватись)
ідеями, темами й питаннями, порушеними в ході попередніх обговорень із
іншими учасниками.
Цей процес повторюється кілька разів – зазвичай три раунди, нагадуючи
карусель ідей. Таким чином ідеї та погляди починають поєднуватися, а
колективні знання – зростати. ( 2-3 рази по 10-15 хвилин)
Іноді нове запитання, що дає можливість глибше досліджувати проблему,
задають у ході останнього раунду обговорень.
Відведіть час на підбиття підсумків і узагальнення по завершенню
заходу. Результатом роботи є «перехресне запилення» (перенесення) ідей і
думок (5-15 хвилин).
Рекомендації для успішного проведення заходу за технологією
«Світове кафе».
 Відведіть на захід не менш як 60 хвилин.
 Найкращі результати одержують за участі більш як12 слухачів.
 Можна дати цьому методу й більш доречну для певної ситуації назву,
наприклад: кафе знань, стратегічне кафе, кафе відкриттів тощо.
 Періодично нагадуйте учасникам, щоб вони записували й схематично
представляли основні ідеї.

Технологія «Кейс стаді» (англ. Case study)
З історії винайдення методу.
Вважається, що технологія кейс стаді була винайдена на початку ХХ
століття в Гарвардській бізнес-школі, однак основи цього методу сягають
глибин давнини. Одним з перших кейсологів був Сократ. Філософ в свій час
зрозумів, що знання отримані у готовому вигляді менш цінні для людини, а
тому й недовговічні, на відміну від тих, які здобуті завдяки власним
міркуванням. Місія вчителя, за його переконаннями, полягає в тому, щоб
допомогти учням самостійно «народити» знання, які певним чином вже є у
них, але ще не усвідомлені ними. Тисячоліття потому використання даного
методу, прабатьком якого був Сократ, назвуть ментальним переворотом в
освіті, і дадуть йому назву кейс-стаді.
Суть технології кейс стаді.
Безпосередня мета методу кейс стаді – спільними зусиллями групи учнів
проаналізувати ситуацію – case, яка має (або мала) місце в реальному житті, і
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розробити практичне рішення. Закінчення процесу – оцінка запропонованих
алгоритмів чи варіантів розвитку ситуації, що розглядається, і вибір кращого
(найефективнішого) в контексті поставленої проблеми чи теми.
Проблема, що розглядається має відображати той комплекс знань і
практичних навичок, які учням потрібно отримати.
Цей метод призначений для отримання знань з питань або тем, істина в
яких плюралістична (містить кілька відповідей, які можуть змагатися за
ступенем істинності), тобто не має однозначної відповіді на поставлене
питання. Метод орієнтований на отримання не єдиної, а багатьох істин, які
мають право на існування.
Педагог виступає в ролі ведучого, генеруючого питання, фіксуючого
відповіді, що підтримує дискусію, тобто в ролі модератора процесу. Акцент
навчання із застосуванням технології кейс стаді переноситься не на оволодіння
готовим знанням, а на його вироблення, на співтворчість учнів і вчителя. Такий
спосіб спілкування забезпечує принцип демократії в процесі отримання знання,
коли учень займає рівноправну позицію з іншими учнями і педагогом у процесі
обговорення проблеми.
Перевагою методу аналізу ситуацій є не тільки отримання знань і
формування практичних навичок, а й розвиток системи цінностей, життєвих
установок, своєрідного світовідчуття.
Завдяки методу кейс стаді долається класичний дефект традиційного
навчання, пов'язаний з неемоційним викладом матеріалу – емоцій, творчої
конкуренції і навіть боротьби в цьому методі так багато, що добре організоване
обговорення кейса може нагадувати театральний спектакль.
Технологія кейс-стаді вважається однією з кращих методик для розвитку
аналітичного й критичного мислення, а також креативності.
Технологія ведення діалогу «Сократівська бесіда»
З історії виникнення технології.
Давньогрецький філософ і оратор Сократ, який жив в Афінах у середині
V століття до н. е., був відомий своїм умінням спілкуватися. Це вміння
сформувалося завдяки участі в численних розмовах. Філософ міг звернутися
навіть до випадкового перехожого, розпочинаючи просту розмову зі звичних
питань і доводячи її до того ступеня зацікавленості, коли співбесідник з
опонента перетворювався на союзника. Він володів двома надзвичайно
цінними уміннями – слухати і ставити питання. Ці питання виникали із самої
розмови, створювалося враження, ніби їх ставив сам співрозмовник. Водночас
вони змушували думати і переосмислювати те, що здавалося загальновідомим
і усталеним, долаючи стереотипи.
Своєю грою у запитання й відповіді Сократ прагнув примусити людей
мислити. Можливо, він щоразу подумки посміхався, досягаючи своєї мети. У
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цей момент він добре усвідомлював, що сумнів — це шлях до розуміння істини.
Людина, яку запитують про щось, стає більш відкритою для дійсності, ніж та,
котра вірить у власні уявлення більше, як у дійсність.
Цей метод бесіди нині визнаний у світі як сократівський діалог.
Суть технології.
Часто так буває, що коли співрозмовник (учень, батьки, колега) вас не
розуміє, хочеться йому втлумачити, інтонації стають більш напруженими. Але
якщо ви зійдете на монолог і почнете тиснути, швидше за все, ви зіткнетеся з
опором і програєте. Монолог як форма переконання – простий, але
малоефективний, Діалог важчий, але продуктивніший. Цінність методу
Сократа полягає у тому, що такий спосіб побудови діалогу попереджає
непотрібні суперечки.
У сучасному варіанті метод Сократа полягає в тому, що свою думку ви
розділюєте на маленькі, логічно пов’язані між собою ланки, і кожну подаєте у
формі запитання, що передбачає коротку, просту і бажано заздалегідь
передбачувану відповідь.
Як тренувати метод Сократа.
 Продумайте логіку того, що ви хочете сказати.
У вас є думка, ви хочете її донести до співрозмовника. Перша
трудність у тому, що ваша думка не завжди повністю зрозуміла вам самим
(самій). Щоб краще розуміти свою власну думку, запишіть її, викладіть її
письмово. Далі у своєму тексті, потрібно виділити тези, обґрунтування тез
та ілюстрації, які роблять вашу думку більш яскравою і живою. Це допоможе
розібратися в своїх думках і краще викласти свою думку співрозмовнику.
 Сформулюйте свої тези у формі запитань.
Все, що ви хочете сказати, перекладіть у форму питань, на кожен з
яких співрозмовник повинен буде відповісти ствердно. Питання направлять
його увагу в потрібне русло. Коли співрозмовник тричі відповість «Так», або
по суті кілька разів погодиться з вами, йому простіше буде дійти бажаних
для вас висновків.
 Продумайте початок розмови так, щоб привернути увагу, щоб вас стали
слухати.
Найсильніша логіка руйнується, якщо співрозмовник не хоче вас слухати
від початку. Беріть ініціативу в свої руки. Тепер, коли ви підготувалися, не
чекайте, поки співрозмовник почне спілкування з вами а випереджайте,
починайте ставити йому свої запитання.
Як правило, так організований діалог тримає увагу співрозмовника, не дає
відволіктися; якщо щось у вашій логічному ланцюжку для співрозмовника
непереконливо, ви це вчасно помітите; співрозмовник приходить до істини сам
(хоча і з вашою допомогою).
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Модифікація методу Сократа «Принцип трьох «Так», варіант, де питання
будуються навіть не розумним, а просто випадковим чином, головне, щоб
співрозмовник відповів: «Так!». Цікаво, що навіть в такому варіанті ефект все
одно є.
Розмови з дітьми, побудовані за методом Сократа, займають дуже багато
часу і не гарантують, що приведуть до потрібного результату. Однак на відміну
від коротких вчительських чи батьківських розпоряджень, такі розмови
навчають дітей думати і допомагають більшою мірою розуміти дорослих.
Завдяки Сократу ми вчимося ставити проблемні запитання, отримуємо
можливість бачити речі у перспективі, й за допомогою запитань оцінювати
власні судження та судження інших. Крім того, ми вчимося самоіронії, без якої
неможливо поставитися до себе і своїх думок, уявлень та стереотипів критично.
Ми вчимося поважати погляд і думку іншого. Усе це дає можливість по-новому
поглянути на реальність. Ми вчимося розуміти без вироблення поспішних
суджень.

Тренінг
Тренінг - це форма групової роботи, що забезпечує активну участь і
творчу взаємодію учасників між собою і з учителем.
На тренінговому занятті перевага віддається діяльності не вчителя, а
учнів, особистий досвід яких є основою для навчання. Не варто читати лекцій,
буде доцільно, якщо учні поділяться тим, що знають на цей момент, і самі
відшукають та/або засвоять інформацію, якої не вистачає.
Учитель на тренінгу відіграє роль фасилітатора (від англ. facilitate —
допомагати, полегшувати, сприяти). Він скеровує діяльність та взаємодію
учасників на вивчення теми та досягнення мети тренінгу.
Учні повинні чітко розуміти, чим зумовлений вибір теми заняття.
Поясніть це так, щоб актуальність і важливість теми не викликали жодного
сумніву. Учні також мають чітко розуміти кінцеву мету та способи її
досягнення. Поясніть дітям, яких конкретних результатів ви зможете досягти,
та розкажіть, які завдання і вправи ви будете для цього виконувати.
Зміст тренінгу
Форма проведення тренінгу має істотне значення, однак головним, усетаки, є його зміст. Зміст тренінгу повинен:
 орієнтуватися на досягнення оголошеної мети;
 грунтуватися на результатах сучасних наукових досліджень;
 давати відповіді на реальні потреби і проблеми учасників;
 впливати на формування цінностей, знань, умінь і навичок, які є основою
поведінки.
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Під час тренінгу варто приділити основну увагу практичним вправам.
Звичайно, на тренінгу не завжди можна обійтися без пояснень. Однак не варто
розповідати учням просту інформацію, доцільніше надати їм цю інформацію в
паперовому чи електронному вигляді. Це допоможе зекономити час і замість
слухання лекції чи записів під диктовку учасники можуть швидко
ознайомитися з нею (наприклад, прочитати вголос) та обговорити або виконати
творче завдання чи відпрацювати вміння.
Щоб зрозуміти, наскільки зміст тренінгу цікавий і важливий для учнів,
наприкінці заняття проведіть експрес-опитування або голосування учасників.
Можна зробити це складаючи «зірковий рейтинг». Для цього запропонуйте
учасникам оцінити основні активності тренінгу зірочками: трьома, якщо це
було цікаво і важливо для них, двома – якщо це було просто корисно, однією –
якщо це було просто цікаво, жодної – якщо ця частина заняття була не
суттєвою. Результати аналізу варто враховувати при плануванні наступних
занять.
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